
 

 
 

Overblik over opprioriteringsforslag på Økonomiudvalgets område 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opprioriteringsforslag     
ØK-CSSP-OP01 Sagsbehandlende ergoterapeut 500 500 500 500 
ØK-CFKB-OP01 Tilpasning af budgettet for 
rykkergebyrer 

550 550 550 550 

ØK-CKFB-OP02 Opnormering af kommunens 
kontrolgruppe 

500 500 500 500 

ØK-CFT-OP01 Etablering af IT 
katastrofeberedskabsløsning  

530 480 480 480 



 

Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026 
Forslagets navn  Sagsbehandlende ergoterapeut 
Forslagets nr.:  ØK-CSSP-OP01 
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
Økonomiudvalget Center for Social, 

Sundhed & Pleje 
 Michael Baunsgaard 

Beskrivelse af forslaget:  

Gennem de sidste år modtages et stigende antal ansøgninger om hjælpemidler, 
herunder boligsager, bilsager og servicehunde, samt opgaver i forbindelse med 
udskrivninger fra sygehuse. 

Med det nuværende antal medarbejdere på området, er det ikke muligt, at 
overholde de politisk udmeldte sagsbehandlingsfrister. 

Da hjælpemidler har betydning for borgeren livskvalitet og i mange tilfælde også 
for behovet for hjælp fra hjemmeplejen, søges om en opprioritering af området 
svarende til ansættelse af en sagsbehandlende ergoterapeut. 

 2023 2024 2025 2026 
Udgift (kr.) (fortegn: +) 500.000 500.000 500.000 500.000 
- Heraf serviceudgifter 500.000 500.000 500.000 500.000 
Resultat (kr.) 500.000 500.000 500.000 500.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 

Større sandsynlighed for overholdelse af sagsbehandlingsfrister og en potentiel 
reduktion af behov for hjemmepleje, samt styrket arbejdsmiljø. 

Administrative konsekvenser 
- 
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
- 
Sammenhæng til øvrige forslag 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026 
Forslagets navn  Tilpasning af budgettet for rykkergebyrer 
Forslagets nr.:  ØU-CFKB-OP01 
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
ØU Kultur, Frivillighed & 

Borgerservice 
06.51 Betina Holmelund 

Beskrivelse af forslaget:  

Forslaget går på at tilpasse budgettet til den faktiske indtægt for rykkergebyrer. 

Budgettet er løbende over årene blevet nedjusteret i takt med de faldende 
indtægter. Senest er budgettet nedjusteret i 2021. Budgettet for 2023 udgør 
1.220.209 kr.  

Der er flere forklaringer på de faldende indtægter: 

 Grundet kommunens inddrivelse af ejendomsskatter betaler flere borgere 
deres ejendomsskat til tiden, hvorfor der ikke sendes det samme antal 
rykkerskrivelser som tidligere. 

 I forbindelse med skiftet til et nyt økonomi- og debitorsystem i 2022 er der 
ændret regnskabspraksis, sådan at der først konteres indtægter, når 
borgeren betaler rykkergebyret og ikke som tidligere, hvor indtægten blev 
bogført i forbindelse med dannelse af rykkerskrivelsen. Det vurderes at give 
en manglende indtægt på 200.000 kr. 

 Budgettet fremskrives årligt i henhold til KL’s fremskrivningsprocenter for art 
7.9, hvorimod taksten ligger fast på hhv. 100 kr. og 250 kr. (i henhold til 
lovgivningen).  

I 2021 var indtægten for rykkergebyrer på 869.073 kr. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der i 2023 vil være indtægter for 
670.000 kr., hvilket er en mindre indtægt på 550.000 kr. i forhold til budgettet. 

 

 2023 2024 2025 2026 
Indtægt (kr.) (fortegn: +) 550.000 550.000 550.000 550.000 
- Heraf serviceudgifter     
Resultat (kr.) 550.000 550.000 550.000 550.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Taksten for rykkergebyret vil være uændret. 
Administrative konsekvenser 
Såfremt indtægtsbudgettet ikke bliver tilpasset, skal den manglende indtægt hentes via 
besparelser på det øvrige budget på centersekretariatet (fortrinsvis løn). 
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
 
Sammenhæng til øvrige forslag 
 

 
 



 

Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026 
Forslagets navn  Opnormering af kommunens kontrolgruppe 
Forslagets nr.:  ØU-CKFB-OP02 
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
ØU Kultur, Frivillighed & 

Borgerservice 
06.51 Betina Holmelund 

Beskrivelse af forslaget:  

Forslaget omhandler en opnormering af kontrolgruppen med en medarbejder. 

Kommunens kontrolgruppe består af 3 årsværk. Kontrolgruppens opgave er at 
afdække og dokumentere snyd med sociale ydelser. Formålet med arbejdet er at 
sikre, at borgeren får den ydelse borgeren har ret til, hverken mere eller mindre. 

I 2021 har kontrolgruppen færdigbehandlet sager med økonomisk effekt henført 
til: uberettigede sygedagpenge, ledighedsydelser, børneydelser, boligstøtte, 
førtidspension, kontanthjælp, enlig ydelser og fleksjob. 

Ved ansættelse af yderligere en medarbejder i kontrolgruppen kan der laves en 
bredere og mere dybdegående kontrol. 

Kontrolgruppen blev i 2020 opnormeret med en medarbejder, hvilket kan ses på 
den økonomiske effekt. 

ÅR Økonomisk effekt 

2019 7.800.000 kr. 

2020 9.200.000 kr. 

2021 10.200.000 kr. 

 

Ved en opnormering er det muligt at arbejde på endnu flere fronter og med 
hyppigere kontroller af de forskellige sagsområder. Erfaringsmæssigt vil en ny 
medarbejder sikre ca. 2 mio. kr. 

 2023 2024 2025 2026 
Udgift (kr.) (fortegn: +) 500.000 500.000 500.000 500.000 
- Heraf serviceudgifter     
Resultat (kr.) 500.000 500.000 500.000 500.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
 
Administrative konsekvenser 
 
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 

Ved enhver forøgelse af kontrolgruppens aktivitetsniveau vil der som hovedregel 
være en merbelastning af de områder, der efter afdækning af sagen skal træffe 
afgørelse (f.eks. Jobcentret).  

Sammenhæng til øvrige forslag 
 



 

Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026 
Forslagets navn  Etablering af IT katastrofeberedskabsløsning  
Forslagets nr.:  ØK-CFT-OP01 
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
ØK Center for Teknologi  Gitte H. Søndervang 
Beskrivelse af forslaget:  
Cybersikkerhed er blevet mere aktuelt end nogensinde før, på grund af det forhøjede 
trusselsbillede der opleves generelt ude i verden. Skulle der ske en katastrofe, hvor Faxe 
Kommunes IT drift bliver påvirket, som f.eks. længerevarende strømsvigt, hackerangreb og 
lignende, findes der ikke i dag en nødløsning til at få vores systemer op at køre igen. Vi 
tager back up af alle vores data, men er der ikke adgang til vores servere, har vi ikke en 
alternativ måde at tilgå vores data på. 
Center for Teknologi har undersøgt mulighederne for at sikre vores IT drift ved katastrofer, 
og anbefaler at der etableres et såkaldt disaster recovery site, hos en leverandør der 
specialiserer sig på området. Dermed står vi langt stærkere ved en eventuelt katastrofe 
situation, og vil hurtigere kunne vende tilbage til drift, på de mest kritiske systemer der 
anvendes i kommunen. 

Prissætning sker ud fra datamængde, og hvor mange systemer vi skal kunne køre 
nødberedskab på, og afregnes som en månedlig ydelse. Prisen er anslået, da det kræver 
en beslutning om kritiske systemer, og accepteret nedetid i Faxe Kommune. I 2023 er der 
indregnet implementeringsudgifter til løsningen. 

 2023 2024 2025 2026 
Udgift (kr.) (fortegn: +) 530.000 480.000 480.000 480.000 
- Heraf serviceudgifter     
Resultat (kr.) 530.000 480.000 480.000 480.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Forslaget sikrer at Faxe Kommune kan løse deres kerneopgaver for borgere og 
virksomheder. 
Administrative konsekvenser 
Forslaget sikrer en hurtigere IT nød – drift på kritiske IT-systemer. 
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
Ingen 
Sammenhæng til øvrige forslag 
Ingen 

 


